
КРУИЗ ПО АМАЗОНКА 
4 май
Закуска. Трансфер до летището и полет Рио - Манаус. 
Пристигане в Манаус – най-големият град по поречието 
на Амазонка, намиращ се дълбоко във вътрешността на 
страната. Трансфер до пристанището и качване на борда 
на круизния кораб Iberostar Grand Amazon. 18.00 ч. 
Отплаване към вътрешността на Амазония. 20.00 ч. 
Вечеря за добре дошли и запознаване с кораба, екипажа и 
капитана. 
5 май
Закуска.. Трекинг във вътрешността на джунглата и 
наблюдение на растителния и животински свят обитаващ 
тесните потоци Игарапес. Обяд на борда Експедиция  с  
лодка  в  района  Трес  Бокас,  известен  като  една от най-
богатите екосистеми на земята и наблюдение на 
изобилието от птици и животни. Вечеря на кораба. Нощно 
сафари с кану по реката и наблюдение на активните през 
тази част на денонощието обитатели на Амазонка – 
анаконди, алигатори, ленивци, прилепи и др. 
6 май
Закуска.Експедиция с лодка по реката и нейните притоци 
и наблюдение на многообразието от растения и животни. 
Ще спрем при прочутите розови делфини обитаващи 
притока Ново Айрао, ще ги храним и ще плуваме с тях. 
Обяд на борда на кораба. Екскурзия до местно индианско 
селище, където ще се запознаем с живота и традициите на 
коренното население. Там ще имаме  възможност да 
купим препарирани пирани и сувенири изработени  от 
индианците. Вечеря на кораба. 
7 май
Закуска. Експедиция с лодки за риболов на пирани 
Следобяд плаване из местността Тупе, където по време на 
сухия сезон се образуват красиви плажове, покрити с 
много фин пясък. Възможност за плаж, гмуркане и 
плуване в реката. Вечеря на борда на кораба. 
8 май
Закуска. Наблюдаване на феномена  „Срещата на водите” – 
мястото, където се срещат Рио Негро и Амазонка. Двете 
реки минават през различни райони и затова водите им 
имат различен цвят, който се определя от съответните 
наноси. Водите на двете реки имат и различна 
температура. Поради тази причина на мястото където те 
се  съединяват  в  продължение  на  километри  
водата е оцветена в два различни цвята. Акостиране в 
Манаус и напускане на кораба. Свободно време в Манаус и 
нощен полет до Рио де Жанейро.
9 май
Пристигане в Рио е Жанейро трансфер и настаняване в 
хотел за почивка. Трансфер до летището и полет до София 
през транзитно летище.

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ: 
1590 евро 

Доплащане за единична стая: 772 евро 

НОЩУВКИ В ЛОДЖА В СЪРЦЕТО НА ДЖУНГЛАТА 
4 май
Следобедна туристическа обиколка на Манаус – 
Индианския музей, Театър Амазонас, дворецът Рио Негро, 
градския пазар, съдебната палата, пристанището. 
Нощувка в хотела в Манаус. 
5 май
Закуска. Трансфер с лодка до лоджа       Amazon Eco Park 
Lodge намираща се в сърцето на амазонската джунгла. 
Обяд.  Следобеден тур с  лодка по реката и  посещение 
на дома на семейство от индианското племе Кабоклу, 
където ще се запознаете с живота и традициите им, както 
и начина на приготвяне на типично ястие от растението 
маниока. Вечеря.  
6 май
Закуска. Посещение на резервата “Гората на Маймуните” 
– обособена част от амазонската джунгла, създаден през 
1991  г.  с  цел  протекция  на  дивите  животни.  
Освен  различни видове маймуни в резервата можете да 
видите също тапир, ленивец, птиците тукан, колибри, 
както и амазонски папагали. Посещението ще бъде по 
време на някое от храненията на животните, за да 
могат да бъдат наблюдавани непосредствено възможно 
най-много животински видове. Обяд. Следобеден тур с 
лодка за риболов на пирани и плаване из района Тарума 
за запознаване с местните флора и фауна. Вечеря.
7 май
Разходка из джунглата в близост до хижата с местен водач, 
който ще ви запознае с особеностите на местната флора и 
фауна.
Нощно сафари с кану по реката и наблюдение на 
активните през тази част на денонощието обитатели на 
Амазонка – анаконди, алигатори, ленивци, прилепи и др. 
8 май
Закуска. Напускане на лоджата и трансфер до Манаус. 
Наблюдаване на феномена  „Срещата на водите” –мястото, 
където се срещат Рио Негро и Амазонка. Двете реки 
минават през различни райони и затова водите им имат 
различен цвят, който се определя от съответните наноси. 
Водите на двете реки имат и различна температура. 
Поради тази причина на мястото където те се  
съединяват  в  продължение  на  километри водата е 
оцветена в два различни цвята.
Акостиране в Манаус и напускане на кораба. Свободно 
време в Манаус и нощен полет до Рио де Жанейро.
9 май
Пристигане в Рио е Жанейро трансфер и настаняване в 
хотел за почивка. Трансфер до летището и полет до София 
през транзитно летище.

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ: 
1280 евро 

Доплащане за единична стая: 290 евро 

https://www.thegrandcollection.com/en/hotels/manaus/grand-amazon
http://www.amazonecopark.com.br/en
http://www.amazonecopark.com.br/en
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ПАКЕТ УСЛУГИ,  ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
* Самолетен билет Рио де Жанейро-Манаус-Рио де Жанейро 
* 3 нощувки в лоджа „ECOPARK”, разположена на брега на река Амазонка, с включено изхранване 
на пълен пансион и 1 нощувка със закуска в Манаус или 4 нощувки в двойна каюта на борда на 
круизния кораб  Iberostar Grand Amazon на база all inclusive; 
* Трансфери летище-хотел-летище в Манаус 
* описаната тридневна туристическа програма в Амазония по време на престоя в ECOPARC или 
по време на круиза. 
* наблюдение на феномена „Срещата на водите” 
* туристическа обиколка на Манаус; 
* почивка в хотел в Рио де Жанейро преди полета за София. 
* Здравна застраховка с покритие 10 000 Евро; 
 
Забележки: 
1. При варианта с пътуване до Амазонка, се тръгва от Рио един ден по-рано, отколкото по 
основната програма. Нощувката се ползва на връщане от Манаус, за почивка преди полета за 
София. 
2. Пакетната цена за продължението не включва водач придружител от България. В случай, че се 
набере необходимия брой желаещи, можем да предложим и цена с водач придружител. 
 

info@fcradventures.com 
Тел. 02 8660391, 0887852312 

София, ул. Цар Асен № 88 

http://www.amazonecopark.com.br/en
http://www.thegrandcollection.com/en/hotels/manaus/iberostar-grand-amazon/introduction
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